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Wist u dat?


Roos van der Zwaag
onze nieuwe collega
paraveterinair is!



U tot 31-12-2019 de
tijd hebt om
KoeKompas te laten
uitvoeren



Nu hét moment is om

te beginnen met de
vaccinatie tegen
pinkengriep

Begin dit jaar heeft FrieslandCampina besloten om het
Bedrijfsgezondheidsplan te vervangen door het KoeKompas. Deze
verandering betekent dat elk bedrijf aangesloten bij
FrieslandCampina, vóór 31 december 2019 een geldig KoeKompas
moet laten uitvoeren.
Veehouders die melk leveren aan FrieslandCampina moeten zich
aanmelden voor KoeKompas. Dit gaat als volgt:
- U logt op de gebruikelijke wijze in op melkweb.
- Ga naar ‘Menu’ en klik op ‘externe links’.
- Selecteer KoeKompas, u komt automatisch in uw KoeKompas
omgeving terecht.
Melkveehouders die melk leveren aan andere partijen kunnen
inloggen via de site van hun zuivel organisatie.
Het bedrijfsbehandelplan staat los van het KoeKompas en dient ook
ieder jaar uitgevoerd te worden. Deze kan wel tegelijkertijd met het
KoeKompas opgesteld worden.

Bijeenkomst uiergezondheid 10 oktober
Graag nodigen wij u hierbij uit om tijdens een interactieve
lunchbijeenkomst meer te leren over uiergezondheidsproblemen. Wat kunt u ertegen doen op uw bedrijf en welke
maatregelen zijn het meest effectief? Met name de mogelijkheden
van vaccinatie komen aan bod.
- Datum; Donderdag 10 oktober
- Tijd; 12:15 uur
- Locatie; De tunen 1 Witmarsum
- Opgeven graag via email (info@itgrienehert.nl) of telefonisch

BVD
Enkele punten van aandacht wat betreft BVD:
-

-

Wanneer dieren aangevoerd worden van een niet BVD-vrij bedrijf, moeten deze
getapt worden voor BVD antistoffen en virus. Wanneer het dier positief is op
antistoffen én drachtig is, moeten de kalveren die geboren worden uit deze dieren
onderzocht worden om de BVD status te behouden. Dit gebeurt door middel van
oorbiopten. GD Stuurt dit onderzoek niet aan!! Wanneer het kalf al van het bedrijf
weg is, voor dat het onderzocht is, raakt u de BVD status kwijt. Houd dit dus goed in
de gaten en overleg bij een bloeduitslag met de dierenarts.
Wanneer u in het BVD-programma ‘jongvee antistoffen’ zit (2x per jaar 5 dieren
tussen de 8 en 12 maanden bloed tappen), hou dan de mail in de gaten. Voorheen
stuurde de GD de tap opdrachten aan via de post, maar dit gebeurt niet meer. Wij
merken dat bij veel veehouders de mail in ‘spam’ terecht komt en dat men hierdoor
te laat is met bloed tappen van het jongvee.

Coli mastitis
Koeien die geïnfecteerd zijn met E. coli kunnen in korte tijd ernstig ziek worden. Snel
ingrijpen met ondersteunende therapie is het belangrijkste om deze koeien in leven te
houden. Wij adviseren om bij acute, ernstige gevallen (graad 3) direct te bellen! Te vaak
komen we bij oude Coli gevallen waar het resultaat van behandeling tegenvalt. De dierenarts
kan de koeien hypertone infusen geven (waardoor vocht naar het vaatbed wordt getrokken,
zodat de bloeddruk op peil blijft), ze voldoende vocht toedienen en krachtige pijnstillers
geven. Ook onderzoek van de afwijkende melk is belangrijk, want Klebsiella, wrang of
Staphylococcus Aureus kunnen vergelijkbare verschijnselen geven en vragen om een andere
behandeling! Bovendien kunnen we van een gekweekte E. coli een gevoeligheidsbepaling
inzetten. We vinden regelmatig E. coli stammen met resistentie voor dofatrim en alleen op
basis van een dergelijke uitslag, is inzet van een (2e of) 3e keus antibioticum gerechtvaardigd.

Mineralen jongvee
Mocht u problemen hebben met zwakke kalveren of doodgeboren kalveren, overleg dan
met de dierenarts over het nut van bloedonderzoek op mineralen. Een tekort aan selenium
of jodium kan resulteren in minder vitale kalveren. Vooral bij pinken is dit risico aanwezig,
omdat zij vaak nog geen brok krijgen of langdurig buiten lopen.
Door 2 ferti-plus mineralen bolussen te verstrekken aan drachtige pinken, weet u zeker dat
ze voldoende mineralen binnen krijgen.

Prijzen:
20 stuks €116 excl. BTW
100 stuks €425 excl. BTW

Pinkengriep
Pinkengriep is een virusinfectie die op alle rundveebedrijven voorkomt. Ernstige schade aan
de longen treedt vooral op bij jongvee. De infecties komen vooral voor in de herfst en aan
het begin van de winter en kunnen (grote) schade veroorzaken. Vaccinatie biedt een goede
bescherming tegen klinische symptomen als hoesten en groeiachterstand en beperkt de
aantasting van de longen. Om ervoor te zorgen dat het jongvee optimaal beschermd wordt,
moeten de dieren twee keer gevaccineerd worden met een tussentijd van 4 weken. De
eerste enting kan vanaf de leeftijd van 2 weken gegeven worden. Overleg met uw dierenarts
voor een advies op maat.

